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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

Előterjesztése 
a Képviselő-testület 2021. szeptember 30-i ülésére  

„Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. között 
kötendő Közművelődési megállapodás” elfogadása tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2013. február 28-án megtartott ülésén az 58/2013. Kth. 
számú határozatával döntött arról, hogy a Kiskunhalasi Művelődési Központ Np. Kft. beolvad 
a Halasmédia Kft.-be. Ennek nyomán jött létre a Halasi Média és Kultúra Np. Kft.  
A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. fő tevékenységei:  

- ellátja az Önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait; 
- ellátja a médiaszolgáltatással kapcsolatos önként vállalt feladatokat; 
- megvalósítja az önkormányzat által elfogadott Városmarketing tervet. 

Ezen feladatait a Képviselő-testület által elfogadott megállapodások és programok alapján 
végzi. 
 
A közművelődési feladatellátásra vonatkozóan a Képviselő-testület a 328/2013.Kth. sz. 
határozatával elfogadott Közművelődési megállapodásban rögzítette az elvégzendő 
közfeladatokat, melyet az 51/2015. Kth. számú határozatával módosított. 
 
A média feladatok ellátását a 148/2007. Kth. számú határozatával elfogadott Kommunikációs 
Együttműködési Programban határozta meg. 
A 2013-as összevonás célja az volt, hogy a két szervezet egymáshoz közel álló 
tevékenységrendszerét figyelembe véve egyesítse a meglévő infrastruktúrát és 
humánerőforrást, hogy ezen keresztül hatékonyabb és magasabb szintű feladatellátást 
biztosítson. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 76/2015 Kt. sz. határozatával a feladatellátás részint 
meglévő különálló dokumentumait is egybe szerkesztve egységes feladat ellátási programot 
fogadott el tovább növelve a hatékony feladatellátás lehetőségeinek további kiaknázását. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) több rendelkezésén jelentős mértékű 
módosítások, változtatások következtek be, továbbá hatályba lépett a közművelődési 
alapszolgáltatások, valamint közművelődési intézmények és a közösségi színterek 
követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet). 

A Kultv. 76.§-nak a módosításával meghatározásra került a települési önkormányzatok 
számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában foglalt - kulturális szolgáltatás, 
különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet 
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása - kötelező feladatok közül a helyi közművelődési feladat tartalma.  
 

A Kultv. 79. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzat a 
közművelődési rendeletében meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására az e 
törvény követelményeinek megfelelő jogi vagy természetes személlyel - a Közművelődési 
Kerekasztallal való egyeztetést követően - közművelődési megállapodást köthet. 



 

A Kultv. hatályba lépése óta a szabályozásban – különösen a települési önkormányzatok 
közművelődési feladatainak szabályaiban – bekövetkezett változások, továbbá a törvény 
végrehajtási rendeleteként szolgáló, a közművelődési alapszolgáltatások, valamint az EMMI 
rendelet hatályba lépése által hozott változások mértéke indokolttá teszik a korábban alkotott 
közművelődési önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését követően új rendelet 
elfogadását, és ezzel párhuzamosan a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft-vel kötött 
Közművelődési megállapodás felülvizsgálatát. A közművelődési feladatellátás jelenleg 
közművelődési megállapodás alapján a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft-n keresztül 
történik. A közművelődési megállapodás még a régi jogszabályi környezetben készült. 
Az önkormányzat által alapított Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.-vel kötött 
közművelődési megállapodás útján biztosítja az önkormányzat, hogy a településen a lakosság 
önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a 
közművelődési intézmény által biztosított közművelődési alapszolgáltatásokat, és az 
igénybevétel idejére a jogszabályban meghatározott működési feltételek rendelkezésre 
álljanak.  
A közművelődési megállapodásra mindenképpen szükség van, a 77. § (4) bekezdésnek a 
módosítását követően is, mivel az önkormányzati rendelet felhatalmazó rendelkezésének 
keretei között (83/A. § (1) bek.), kell megalkotni a rendeletet. 
 
A közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell a Kultv. 79.§ (2) bekezdésében 
foglaltakat: 
a) a biztosítandó közművelődési alapszolgáltatások körét és azok díját, 
b) a közművelődési alapszolgáltatások biztosításával kapcsolatban a helyi lakossággal és 
annak önszerveződő közösségeivel történő kapcsolattartás elveit, főbb szempontjait, 
c) a közművelődési alapszolgáltatásokban érintettek körét, 
d) a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei által ingyenesen vagy térítési díjért 
igénybe vehető közművelődési alapszolgáltatásokat, 
e) a közművelődési alapszolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek minimális időtartamát és 
rendszerességét, a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény közművelődési célú 
minimális nyitvatartását, 
f) a megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit, valamint 
g) közművelődési alapszolgáltatások biztosításában közreműködőktől megkívánt 
szakképzettséget. 
 
A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. a Kultv-ben előírt közművelődési 
alapszolgáltatások közül 3 szolgáltatást biztosít. 
 
A fentiekre tekintettel a közművelődési megállapodást is felül kell vizsgálni és át kell 
dolgozni, mivel a hatályos megállapodás, már hatályon kívül helyezett szabályokon alapul, ill. 
a régi feladatrendszert tükrözi. A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy célszerű egy 
új közművelődési megállapodás elfogadása. 
 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat 
elfogadására.  

 

  



Határozati javaslat: 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas Város 
Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. között létrejövő 
Közművelődési megállapodást a melléklet szerinti tartalommal. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert a dokumentumok aláírására. 

 
Kiskunhalas, 2021. szeptember 16. 
 
 
 
        Fülöp Róbert s.k. 
 
Határidő: 2021. október 01. 
Határozat végrehajtásáért felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Képviselő-testület határozatáról értesülnek: 
dr. Rékasi Cecília aljegyző 
Nagy-Apáti Ivett ügyvezető, Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 
Szécsényi Zsolt, Pénzügyi és Gazdálkodási osztályvezető 
Juhász Gábor közművelődési referens 
 

 
 
 

  



Melléklet 

Iktatószám: S/1079-1/2021 

KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 
Kiskunhalas, Hősök tere 1., törzskönyvi azonosító száma: 724902, adószáma: 15724904-2-03, 
statisztikai száma: 15724904-8411-321-03, képviseletre jogosult: Fülöp Róbert polgármester 
képviseli: Fülöp Róbert polgármester), továbbiakban: Megbízó,  
 
másrészről a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 6400 Kiskunhalas, Sétáló utca 8., bankszámlaszám: 10402568-
25614033-00000000, cégjegyzékszám: Cg 03-09-115853, adószám: 18350692-2-03, 
statisztikai számjel: 18350692-9001-572-03, képviseli: Nagy-Apáti Ivett, ügyvezető), 
mint a közhasznú tevékenységet folytató társaság, a továbbiakban: Megbízott között, alulírott 
helyen és napon, a következő feltételek mellett. 

 
Preambulum 

 
A Felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, valamint a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a települési 
önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása, melynek fő 
része a közművelődési alapszolgáltatások bizonyos körének megszervezése 
 

Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásokat nem közművelődési intézmény 
fenntartásával, hanem - élve a Kultv. 78/1. § (1) bekezdésében szereplő felhatalmazással -
közművelődési intézmény működtetésére irányuló közművelődési megállapodással kívánja 
biztosítani a Megbízott, mint kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság révén. A Felek 
rögzítik, hogy a Megbízott közművelődési intézmény működtetője lehet a Kultv 77. § (2) 
bekezdése értelmében, és a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési 
intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI 
rendelet (a továbbiakban: EMMI Rendelet) 2. § 2. pontja alapján feladatellátónak minősül. 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kultv. 79.§-a, valamint a helyi 
közművelődési feladatok ellátásáról szóló …./2021. (IX….) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: Közművelődési Rendelet) 4.§ (3) bekezdéseiben biztosított hatáskör alapján, a 
Közművelődési Rendeletben meghatározott egyes közművelődési feladatinak ellátására 
Közművelődési Megállapodást köt Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társasággal. 
Kiskunhalas Város Önkormányzata a Kultv. 76.§ (3) bekezdés a), d), e) pontjában, az EMMI 
Rendeletben, valamint a Közművelődési rendeletben foglalt kötelező közművelődési 
feladatait a Halasi Média és Kultúra Non-profit Kft.-vel létrejött közművelődési megállapodás 
szakmai együttműködési program alapján látja el. 
 
  



 
I. 

Bevezető, a szerződés célja 
 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Megbízó a Kultv. 76.§ (3) bekezdés a), d), e) pontjában 
foglalt helyi közművelődési feladatok ellátásáról, az általa alapított Megbízott útján 
gondoskodik. 

2. E közcélú feladat ellátásának alapvető szabályait – a Kultv-ben és az EMMI Rendeletben 
foglaltakkal összhangban – Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Rendelete és a Megbízott alapító okirata tartalmazza. 

3. Jelen szerződés célja, hogy a város lakossága részére Megbízó helyi közszolgáltatásként 
gondoskodjon a közművelődési feladatok ellátásáról. 

 
II. 

A szerződés tárgya 
 

1. A Megbízó, Kiskunhalas város polgárainak közös közművelődési, kulturális szükségletei 
biztosításáért viselt felelőssége tudatában, ennek a feladatának sikeres elvégzése 
érdekében az Mötv. 13.§. (1) bekezdés 7. pontjában írt helyi közfeladat-ellátásként, 
különös tekintettel a Kultv. 76.§.-79.§.-ában megfogalmazottakra, valamint összhangban a 
Rendelettel megbízza Megbízottat, hogy a város lakossága számára kulturális, 
közművelődési, közösségi szolgáltatásokat lásson el. 

2. A Megbízott az Önkormányzat kötelező feladataiból – a Közművelődési Rendelet 4. § (3) 
bekezdés b) pontjával összhangban – szakszerűen és folyamatosan biztosítja 
Kiskunhalason az alábbi közművelődési tevékenységek ellátását: 

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára 
helyszín biztosítása, 

b) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

c) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása. 

3. A Megbízott az Önkormányzat ezen kötelezően ellátandó feladatait az alábbiak szerint 
látja el: 

a) A művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 
fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 
számára helyszín biztosítása körében ellátandó feladatok: 

aa) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek 
megteremtését elősegíti úgy, hogy non-formális képzéseket, tanulási 
tevékenységeket szervez, iskolarendszeren kívüli, főleg ismeretterjesztő 
komplex képzési formákat valósít meg a felnőttek és a gyermek-, ifjúsági 
korosztály számára; 

ab) gazdagítja a felnőtt, a gyermek és ifjúsági korosztály művelődési szokásait 
elősegíti az iskolarendszeren kívüli öntevékeny csoportok, körök, tanfolyamok, 
életesélyt javító formák működését, ezek megvalósulásához szakmai segítséget, 
ötleteket ad; 



ac) informális képzéseket, tanulási tevékenységeket, azaz olyan nem tudatos tanulást 
jelentő közművelődési tevékenységeket szervez, amelyek sokoldalúan fejlesztik 
a kiskunhalasi polgárok kompetenciáit; 

ad) csoportok, klubok befogadása úgy, hogy számukra helyiséget, továbbá próba- és 
fellépési lehetőséget biztosít, 

ae) a szabadidő eltöltéséhez kulturált környezeti feltételeket teremt, a 
feladatellátásához rendelkezésre álló közösségi terekben, 

af) konferenciákat, tudományos és kulturális tanácskozásokat, találkozókat, 
bemutatókat szervez, 

ag) közművelődési helyszín és egyéb közművelődési infrastruktúra biztosítása 
minden esetben a Megbízott vezetője és az igénybe vevő képviselője között 
létrejövő megállapodás alapján lehetséges, 

ah) közösségek, intézmények számára materiális és humán közművelődési 
infrastruktúra biztosítása, 

ai) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt, 

aj) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a 
művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos 
észrevételeiket, javaslataikat, 

ak) a Megbízott valamennyi bevételes rendezvényre kizárólag költségtérítés mellett 
biztosíthat helyszínt. 

b) A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása 
körében ellátandó feladatok: 

ba) A város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
ismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 

bb) a Megbízott programokat szervez az üzleti terve alapján, 

bc) ápolja a város és vonzáskörzete hagyományait, elősegíti a helyi művelődési 
szokások, hagyományok, formák gazdagítását az egyetemes, a honi és a helyi 
kulturális értékek létrehozását közvetítését és védelmét, 

bd) rendszeresen szervez képző-, ipar- és fotóművészeti kiállításokat, különös 
tekintettel a városban fellelhető értékek és alkotók megismertetésére, 

be) elősegíti, támogatja a városban működő énekkarok, zenekarok, művészeti 
együttesek, csoportok bemutatkozását, 

bf) a város oktatási intézményei részére külön megállapodás alapján biztosítja a 
termeit ünnepségeik, rendezvényeik megrendezésére, évente egy alkalommal a 
köznevelési intézmények és civil szervezetek részére ingyenesen biztosítja 
helyiségeit rendezvények megtartására, 

bg) a civil szervezetekkel, klubokkal, baráti körökkel, egyesületekkel folyamatos 
kapcsolatot tart fenn, elősegíti önszerveződésüket, számukra előzetes 
megállapodás alapján lehetőséget biztosít találkozókra, bemutatkozásra, 
programjaik megvalósítására, 

bh) lehetőséget teremt a fiatal művészek, eredményes sportolók, az első munkahelyes 
korosztály bemutatkozásához, az eredményeikhez vezető út megismertetéséhez, 
a tapasztalataik továbbadásához, 



bi) tartalmas és rendszeres kapcsolatot alakít ki és működtet a város oktatási 
intézményeivel, hangsúlyosabban vesz részt a tanulók irodalmi, művészeti, 
természettudományos nevelésében különböző ismeretterjesztő előadásokkal, 
vitaestekkel, vetélkedőkkel, versenyekkel, táborokkal, 

bj) az ifjúsági korosztály széleskörű tájékoztatásához folyamatosan biztosítja a 
szükséges információkat, 

bk) gondoskodik a városban élő fiatalok igényeinek megfelelő, szórakoztató, hasznos 
szabadidő eltöltéséhez szükséges programokról, 

bl) megszervezi, megrendezi és koordinálja a város kiemelt kulturális programjai 
közül a Város Napját, a Gyermeknapot, valamint közreműködik más városi 
fesztiválok, rendezvények megszervezésében; javaslatot tesz - és elfogadása 
esetén megrendezi – elsősorban a turisztikai vonzerőt is jelentő városi 
nagyrendezvények bővítésére, 

bm) megszervezi, koordinálja és irányítja a városi ünnepségek szervezését és 
lebonyolítását; e tevékenységében eljárva a rendezvény megtartása előtt legalább 
15 nappal bemutatja és egyezteti a rendezvény programtervét a Kiskunhalasi 
Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Titkársági Osztályával és a 
jóváhagyott programterv alapján szervezi meg az ünnepséget, továbbá 
kötelezettséget vállal a rendezvény értékelésére, 

bn) kulturális céllal hasznosítja és tartalommal tölti meg a Kiskunhalas Város 
Önkormányzata által részére átadott és kijelölt közösségi tereket, 

bo) színházi és táncszínházi előadásokat, komoly-és könnyűzenei koncerteket, 
gyermek- és ifjúsági hangversenyeket, bérletes előadásokat szervez, befogad. 

bp) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi 
kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, 
támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját, 

br) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak 
kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő 
programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok 
megvalósítását. 

c) Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása 
körében ellátandó feladatok: 

ca) támogatja az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művelődő közösségek 
tevékenységét úgy, hogy szervezi és teljes körű szolgáltatásaival fejleszti a 
működő ismeretszerző, alkotó és művelődési közösségek tevékenységét, 

cb) csoportokat, klubokat fogad be úgy, hogy számukra helyiséget, tovább próba- és 
fellépési lehetőséget biztosít, 

cc) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a 
versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet 
folytató amatőrművészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok 
létrejöttét, támogatja azok működését, 

cd) az amatőr együttesek részére próbalehetőségeket biztosít, 

 



ce) az amatőr közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és 
infrastrukturális támogatást nyújt. 

4. A Megbízott a közművelődési alapszolgáltatások biztosításával kapcsolatban a helyi 
lakossággal és annak önszerveződő közösségeivel történő kapcsolattartás, valamint a helyi 
társdalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése 
érdekében az alábbiakat látja el: 

a) együttműködik a városban működő, kulturális szolgáltatásokat nyújtó intézményekkel, 
szervezetekkel programjaik egyeztetésében, közös pályázatok megírásában, közös 
rendezvények megtartásában, 

b) civil szervezetek és művelődési közösségek munkáját segíti, bekapcsolja őket a 
közművelődési folyamatokba a kapcsolatok fejlesztésével, az együttműködés 
erősítésével, pályázati együttműködések kialakításával, közös programok 
megvalósításával, módszertani támogatással, szaktanácsadással, fórumok, találkozók, 
közös akciók igény szerinti szervezésével, 

c) kulturális információkat gyűjt, rendszerez és közzétesz: az általános nyitvatartási idő 
alatt biztosítja az információs közvetítő tevékenységet, tájékoztatja a lakosságot az 
országos és helyi kulturális programokról, ennek keretében programkínálatát időben és 
változatos formában megjeleníti, közvetíti, közzéteszi (információs tábla, szórólapok, 
sajtó, honlap...stb.) az érdeklődők számára. 

5. A közművelődési alapszolgáltatásokban érintettek köre Kiskunhalas város lakosai és az 
általuk létrehozott művelődő közösségek, azonban a közművelődési alapszolgáltatások 
igénybevétele nem lakcímhez kötött, azokban a megállapodásban rögzítettek szerint bárki 
részesülhet. 

6. A Megbízott által biztosított közművelődési alapszolgáltatások díját jelen Megállapodás 2. 
sz. melléklete tartalmazza azzal, hogy figyelemmel kell lenni a jelen Megállapodás 3. pont 
b) pont bf) alpontban rögzítettekre. 

7. A közművelődési alapszolgáltatások igénybevételi lehetőségeit a Megbízott köteles a 
város lakossága számára biztosítani és mindenki számára egyformán hozzáférhetővé tenni 
a jelen Megállapodás III. fejezet 1. pont a) alpontjában foglalt nyitvatartási időben. 

8. A Felek kijelentik, hogy a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása, a jelen 
megállapodásban foglalt feladatok ellátása során szorosan együttműködnek Kiskunhalas 
lakosai művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek minőségi kiszolgálása 
érdekében. A Felek együttműködése kiterjed az önkormányzati közművelődési 
feladatellátás körébe tartozó, de a jelen megállapodásban nem részletezett egyéb 
tevékenységekre is. 

III. 
A közhasznú tevékenység, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei 

 
1. Személyi feltételek 

a) A Megbízott a nyitvatartással egy időben ügyeletet és információs szolgáltatást biztosít. A 
Megbízott a közművelődési célú nyitvatartást az alábbiak szerint köteles biztosítani: 
Közösségek Háza (Kiskunhalas, Sétáló u. 8. sz.): hétfőtől péntekig: 8-17 óráig 
Végh-kúria - Civil Ház (Kiskunhalas, Bajcsy-Zsilinszky u.5.sz.): hétfőtől péntekig 10-18 
óráig 
Sáfrik-féle szélmalom: előzetes bejelentkezés alapján, igény szerint 
Tájház: előzetes bejelentkezés alapján, igény szerint 



Tánchagyományok Háza: előzetes bejelentkezés alapján, igény szerint 
Ezen túlmenőleg hétköznap, hétvégén és ünnepnap a rendezvényektől függően a 
programokhoz igazodva tart nyitva. 

b) A Megbízott a közművelődési célú nyitvatartási idő alatt a közművelődési 
feladatellátáshoz megfelelő végzettséggel és szakképesítéssel rendelkező közművelődési 
szakembert köteles biztosítani.  

A közművelődési feladat megvalósításában közreműködő alkalmazott szakképzettségét 
illetően a felek a vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott követelményeket tekintik 
mérvadónak.  
A közművelődési feladatok ellátása érdekében a Megbízott 3 fő felsőfokú közművelődési 
szakképzettséggel rendelkező művelődésszervezőt foglalkoztat. 

c) A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységét a Kultv., az EMMI Rendelet, 
a Rendelet, más vonatkozó jogszabályok, a saját alapító okirata, valamint jelen 
szerződésbe foglaltak betartásával magas színvonalon végzi. 

 
2. Pénzügyi feltételek 

 

a) A szerződő felek rögzítik, hogy a „II. A szerződés tárgya” fejezetben felsorolt feladatok 
közhasznú tevékenységek közé tartoznak. 

b) A Megbízottat az átvállalt közfeladat ellátása ellenében támogatás illeti meg. Kiskunhalas 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési támogatásról minden 
évben, a költségvetési rendeletében dönt, figyelembe véve a szolgáltatások típusait, 
gyakoriságát, költségnormáit és árbevételeit. 

c) A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megbízó a Megbízottat a jelen 
megállapodásban részletesen meghatározott feladatok ellátásán kívül más feladatokkal is 
megbízza, annak finanszírozását külön szerződésben rögzítik. 

d) A Megbízó a Megbízott részére a közművelődési feladatok teljesítésére az önkormányzati 
támogatást a b.) pontban foglaltakra tekintettel tizenkettő egyenlő részletben minden 
hónap utolsó napjáig bocsátja rendelkezésére. 

e) A Megbízott köteles a Megbízót a működésről tájékoztatni, valamint a statisztikai 
információszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni. 

f) Megbízott a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről az éves beszámolója, valamint 
közhasznúsági beszámolója keretében számol be Megbízott részére. 

g) Felek együttműködve mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Megbízott további 
különösen állami, pályázati, alapítványi támogatáshoz jusson, amelyre tekintettel felek 
rögzítik, hogy az így nyert pénzösszegek nem csökkentik az Önkormányzat Megbízott 
részére adott éves támogatását. 

h) A Megbízott saját költségvetése terhére fizeti a 3 tagú Felügyelő Bizottság tiszteletdíját. 
 
  



 
3. Tárgyi feltételek 

 

a) Megbízó vállalja, hogy a jelen szerződésben rögzített feladatok ellátására a Kiskunhalas, 
Sétáló. utca 8. sz. (hrsz.: 4660) Közösségek Háza; a Kiskunhalas, Bajcsy-Zsilinszky u. 5. 
sz. alatti Végh-kúria, a Kölcsey utcai Sáfrik-féle szélmalom, a Kiskunhalas, Eskü tér 1. 
sz. alatti Tájház, valamint a Kiskunhalas, Kertész utca 28/a alatt lévő Tánchagyományok 
Háza, Sóstó Közösségi tér, ingatlanok használati jogát térítés nélkül Megbízott 
rendelkezésére bocsátja. 

b) Megbízó ugyancsak ingyenesen a Megbízott használatába adja ezen ingatlanokhoz 
tartozó leltár szerinti ingóságokat feladatellátás céljából.  

c) Megbízó e pontban felsorolt közművelődési ingatlanok üzemeltetéséről az általa alapított 
Megbízott útján gondoskodik.  

d) A Megbízott vállalja, hogy a – vagyonleltár alapján – üzemeltetetésébe adott 
ingatlanokat, a használatába átadott eszközökkel együtt, a tevékenységre vonatkozó 
jogszabályokban, szabványokban és hatósági engedélyekben előírtaknak megfelelő 
módon üzemelteti, ennek keretében ott alapvetően a kiskunhalasi lakosság részére 
biztosítja a közművelődés lehetőségét. A meglévőkön felül, a feladatellátáshoz szükséges 
eszközök, anyagok beszerzése az eszközállomány gyarapítása, annak pótlása a Megbízott 
feladata. 

e) A Megbízott által, a feladatok ellátása érdekében beszerzett vagyontárgyak, tárgyi 
eszközök, berendezések, felszerelések, a Megbízott tulajdonát képezik. 

f) Az üzemeltetés során az a.) pontban leírt ingatlanok és ingóságok fenntartásával járó 
karbantartási-javítási kötelezettsége a Megbízottat terheli, anyagi lehetőségeinek 
függvényében. A felújítás a Megbízót terheli. 

g) A szerződő felek rögzítik, hogy az átadott vagyontárgyak esetleges selejtezésére 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének, az önkormányzat 
tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) 
önkormányzati rendelete szerint és a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
képviselője jelenlétben kerülhet sor. A leselejtezett vagyontárgyak hasznosításáról a felek 
külön megállapodást köthetnek. 

 
4. Záró rendelkezések 

 

a) A jelen szerződést felek határozatlan időtartamra kötik. A szerződést bármelyik fél 
írásban jogosult indoklás nélkül felmondani. A felmondás benyújtását megelőzően a 
felek egyeztetni kötelesek. A szerződés felmondási ideje 6 hónap. 

b) A Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás módosítása csak írásban, mindkét fél közös 
megegyezésével történhet. 

c) A jelen szerződésben meghatározott közhasznú szolgáltatások körét a Megbízó a 
Megbízottal történt egyeztetés alapján közös megegyezéssel felülvizsgálhatja, illetve 
módosíthatja, új tevékenységeket vonhatnak a közhasznú megállapodás hatálya alá.  

d) Jelen szerződés 1.sz. melléklete tartalmazza a közművelődési szolgáltatások körét. Az 
1. sz. melléklet szerinti közművelődési szolgáltatások körét Felek a tárgyévet 
megelőző év október 31-éig összeállítják és azt jóváhagyás végett a Felügyelő-



Bizottság, valamint a Képviselő-testület elé terjesztik a költségvetésről szóló rendelet 
elfogadásával egyidejűleg. Az 1. sz. melléklet szerint elvégzendő közművelődési 
szolgáltatásokat és azok díjait az Üzleti terv mellékletét képező feladat-és likviditási 
tervvel együtt kell értelmezni. 

e) Az Önkormányzat jogosult a jelen Megállapodásban foglaltak folyamatos 
ellenőrzésére, valamint szakértői közreműködés igénybevételére a feladatellátás 
minőségének vizsgálatára. A szerződés betartását a Megbízott Felügyelő Bizottsága 
folyamatosan figyelemmel kíséri, és amennyiben a szerződés megsértését észleli, 
köteles a Polgármester útján haladéktalanul jelzéssel élni a Képviselő-testület felé. 
Megbízott köteles jelen megállapodás megküldésével tájékoztatni a Felügyelő 
Bizottságot a szerződésben foglaltakról, és a Felügyelő Bizottságot érintő 
kötelezettségekről. 

f) Jelen szerződés teljesítése során a Megbízottat az ügyvezető igazgatója, (vagy az általa 
megbízott dolgozók), a Megbízót Kiskunhalas Város Polgármestere, vagy az - 
iránymutatásai szerint - a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, vagy 
az általa kijelölt hivatali köztisztviselő képviseli. 

g) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében, a vonatkozó 
jogszabályok, így – különösen a Kultv., az EMMI rendelet, a Közművelődési rendelet, 
a 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
rendelkezései irányadók. 

h) Jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről a Megbízott éves beszámolója, valamint 
közhasznúsági beszámolója keretében ad számot Megbízónak. 

i) E szerződés teljesítése érdekében a szerződő felek szoros együttműködésre kötelesek. 
Az esetleges vitás kérdésekben a felek elsősorban egyeztetés és közös megegyezés 
útján kívánnak eljárni. 

j) A Megbízó Önkormányzat, mint a Megbízott alapítója társasági hatáskört kizárólag 
abban az esetben von magához, amennyiben a Felügyelő Bizottság jelentéséből arra 
lehetne következtetni, hogy a Megbízott cél szerinti tevékenysége, illetőleg 
gazdálkodásának biztonsága veszélyeztetett.  

k) Peres kérdésekben a felek kikötik a Kiskunhalasi Járási Bíróság, illetve hatáskörtől 
függően a Kecskeméti Törvényszék illetékességét. 

l) A Felek kizárólag a jelen szerződés tárgyát képező tevékenység teljesítésével 
összefüggésben kezelik az egymás számára hozzáférhetővé tett személyes adatokat. A 
Felek szavatolnak az érintettek személyes adatai hozzáférhetővé tételének 
jogszerűségéért. A Felek az adatkezelést az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi 
előírások, így különösen: 
- az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendeletének (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), 
valamint 
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvényeknek (továbbiakban: Infotv.), továbbá 
az ezeken alapuló belső adatkezelés rendjének betartásával végzik. 

 



 
Ezen szerződést a felek közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt helybenhagyólag írják alá. 
 
Kiskunhalas, 2021. szeptember 30. 
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Mellékletek: 
 

1. A Megbízott által ellátott közhasznú közművelődési feladatok 
2. A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységének részvételi díjai 
3. Kommunikációs együttműködési program 
4. Városmarketing együttműködési program  



1. melléklet 
 

Az önkormányzat által megrendelt közhasznú közművelődési feladatok  
(A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény alapján.) 
 
1. A művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 
biztosítása körében: 
 
 Non-formális képzések, tanulási tevékenységek: az iskolarendszeren kívüli, főleg 

ismeretterjesztő képzési formák megvalósítása. 
     Évi: 2-6 képzési folyamat 
 

 Informális képzések, tanulási tevékenységek: A napi élettevékenységek során létrejövő, 
nem feltétlen tudatos tanulást jelentő közművelődési tevékenységek.  

    Évi: folyamatos 
 
2. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása 
körében 
 

Komplex közművelődési rendezvények: szellemi örökségünket, intézményeinket 
bemutató országos rendezvényekhez kapcsolódó események: 

    Múzeumok éjszakája 
    Kultúrházak éjjel-nappal 

Művészeti kiállítások: A nemzetközi, hazai és városi művészeti élet kiemelkedő 
alkotóinak kiállításai és az ezekhez kapcsolódó programok. 

    Évi: 10-15 alkalommal 
 Táncházak: rendszeresen megszervezett táncházak, amelyekben a tánctanítás mellett a 
 kézművességgel is megismertetik a látogatókat. 
     Évi: 4-6 alaklommal 
  
 Városi ünnepek, jeles napok:  
     Magyar Kultúra Napja 
     Városi Gyermeknap 
    A Magyar Sajtó Napja 
    Halasi csata Emléknapja 
    A Nemzeti Összetartozás Napja 
    A Kommunista diktatúrák áldozatainak napja 
    Holokauszt Emléknap 
    Megemlékezés a doni áttörés áldozatairól 
    Kulturális Örökség Napja 
    Kuláküldözés Áldozatainak Napja  
 Állami, nemzeti ünnepek: 
    Március 15. 
    Augusztus 20. 
    Október 6. 
    Október 23 - november 4. 
 
Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 



megismertetése, a megértés, a befogadás, az alkotás elősegítése, az ünnepek 
kultúrájának gondozása: 
 Fesztiválok szervezése: 
    Város Napja 
 
3. Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása körében: 
 
  Komplex ismeretterjesztő kiállítások: országos, vagy helyi akciókhoz illeszkedő, a 
kiállítást más közművelődési eszközökkel is megtámogató programok (Környezet- és 
természetvédelem jeles napjai, díszmadár, ásvány,  stb.) 
      Évi: 5-10 alkalommal 
  Ismeretterjesztő előadások, sorozatok, programok 
     Évi: 10-15 alkalommal 
 Közművelődési közösségek fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek: az itt működő 
 művészeti, alkotóművészeti közösségek életének szervezése, koordinálása 
    Évi: melléklet szerint. 
 
A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 
segítése: 
A fentieken túl 
 Civil közösségek munkájának segítése, bekapcsolásuk a közművelődési 
 folyamatokba: 

 kapcsolatuk fejlesztése az együttműködés erősítése 
 pályázati együttműködés, közös programok megvalósítása 
 módszertani támogatás, szaktanácsadás 
 fórumok, találkozók, közös akciók szervezése igény szerint 
 kiskunhalasi bejegyzett székhelyű civil szervezetek 

rendezvényeire évente három alkalommal ingyenes helyiség 
biztosítás 

 Kulturális információk gyűjtése, rendszerezése, közzététele: 
Információs tájékoztató rendszer működtetése, honlap 
üzemeltetése 

 
A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása feladatkörben: 
 Színháztermi események szervezése, rendezése, fogadása: 

  Színházi, táncszínházi előadások, bérletek, komoly és  könnyűzenei 
koncertek szervezése, fogadása lebonyolítása  minden korosztály 
részére 

 Évi: 5-10 alkalommal 
 
 

 

 

 

 



 

2.sz. melléklet 
A Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság közhasznú 

tevékenységeinek részvételi díjai  
 
1. A művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 
biztosítása: 

 Ezen belül: 
  Non-formális képzések, tanulási tevékenységek: (/fő): 
   Képzési formánként:   ingyenes-20.000 Ft. 
  Informális képzések, tanulási tevékenységek (/fő): 
   Játszóházak:    ingyenes – 2.000 Ft. 
   Vásárok, bemutatók (/alkalom): ingyenes – 30.000 
   Vetélkedők:    ingyenes – 1.000 Ft. 
   Közösségi programok:  ingyenes – 2.500 Ft. 
   Tanácsadás:   ingyenes – 1.000 Ft. 
   Mentálhigiénés programok:  ingyenes – 20.000 Ft. 
 
2. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása: 
 

Komplex közművelődési rendezvények: mivel külön megállapodások alapján 
valósulnak meg, ezért ezek részvételi díjait is ezek tartalmazzák, de 
lehetőség szerint ingyenesek: 

  Művészeti kiállítások: (/fő) 
   Alkalmanként: ingyenes – 1.500 Ft. 
  Táncházak: (/fő) 
   Alkalmanként: ingyenes – 1.000 Ft. 
 
Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás, az alkotás elősegítése, az ünnepek 
kultúrájának gondozása: 
 
  Fesztiválszervezés: 

A külön megállapodásban rögzítettek alapján, illetve a fesztiválon belül az 
adott rendezvénytípusnál meghatározottak szerint. 

   Város Napja 
 
3. Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása: 
 
   Komplex ismeretterjesztő kiállítások: (/fő) 
     Helyi hatókörű eseményeknél:  100 – 1.000 Ft. 
     Országos hatókörű eseményeknél:  500 – 2.500 Ft. 
 
    Ismeretterjesztő előadások, sorozatok, programok: (/fő) 
     Előadások:    ingyenes - 2.000 Ft. 
     Tanfolyamok:    5.000 – 50.000 Ft. 
 
A helyi társdalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 



segítése : 
A fentieken túl: 
 
  Közösségi tér: 
   Nyitva tartási időn belül ingyenes 
  Civil közösségek munkájának segítése, bekapcsolásuk a közművelődési  
   folyamatokba 
   Ingyenes 
  Kulturális információk gyűjtése, közzététele: 
   Ingyenes 
 
A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása feladatkörben: 
 
  Színháztermi események:(/fő) 
   Gyermek előadások:   500 – 3.000 Ft 
   Gyermek bérletek:   1.500 – 8.000 Ft 
   Felnőtt előadások:  2.500 – 8.000 Ft 
   Felnőtt bérletek:  8.000 – 15.000 Ft 
  Zenei események: (/fő) 
   Komolyzenei koncertek:  500 – 8.000 Ft 
   Könnyűzenei koncertek:  500 – 9.000 Ft 
   Pódium előadások:  1.000 – 7.000 Ft 
    
 
Az itt felsorolt összegeket bruttó összegként kell értelmezni. 
 

  



KOMMUNIKÁCIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 

Amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 
Kiskunhalas, Hősök tere 1., törzskönyvi azonosító száma: 724902, adószáma: 15724904-2-03, 
statisztikai száma: 15724904-8411-321-03, képviseletre jogosult: Fülöp Róbert polgármester 
képviseli: Fülöp Róbert polgármester), továbbiakban: Megbízó,  
 
másrészről a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 6400 Kiskunhalas, Sétáló utca 8., bankszámlaszám: 10402568-
25614033-00000000, cégjegyzékszám: Cg 03-09-115853, adószám: 18350692-2-03, 
statisztikai számjel: 18350692-9001-572-03, képviseli: Nagy-Apáti Ivett, ügyvezető), 
mint a közhasznú tevékenységet folytató társaság, a továbbiakban: Megbízott között, alulírott 
helyen és napon, a következő feltételek mellett. 
 
1.  A program célja 

A program célja, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata területén és térségében élő 
polgárok közötti kapcsolatokban a televíziós és egyéb formában közreadott 
médiaszolgáltatás az alábbi elvek szerint valósuljon meg: 

 A Halasi Média és Kultúra Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(továbbiakban: Halasi Média és Kultúra Np. Kft.) komplex egységes médiumként 
vállaljon szerepet a város közéletében, hiteles interaktív kommunikációs csatornaként 
váljon hivatkozási ponttá a közélet és a kultúra kérdéseiben a lakosok és az üzleti szféra 
számára. 

 A televíziós technika felhasználásával folytasson értékmegőrző tevékenységet azzal, 
hogy archiválja a város történéseiről, közéleti személyiségeiről, kulturális eseményeiről 
készült műsorait. 

 Az Önkormányzat részéről, a nagyobb horderejű, a lakosok többségét érintő döntések 
előtt, széles körű társadalmi vitának kell nyilvánosságot adni. Ezeket a vitákat, ha 
szükséges, a televízióban kell kezdeményezni a probléma tényszerű bemutatásával. 

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. részéről lehetőséget kell adni a nézőknek, 
olvasóknak, hogy a vita közben is megismerje a tényeket és bekapcsolódjon a probléma 
feltárásába.  

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. olyan médiaszolgáltató legyen, amely nemcsak az 
események követésével és azok archiválásával szolgálja a helyi kommunikációt, hanem 
aktívan vegyen részt a közéletben műsoraival, időben és érzékenyen reagáljon a 
kiskunhalasi polgárokat érintő kérdésekre.  

 Közhasznú információk közlésével rendszeresen tájékoztassa, segítse a mindennapi 
életüket. 

 A program célja, hogy az együttműködés kereteinek megállapításával szavatolja a 
Halasi Média és Kultúra Np. Kft. műsorkészítési szuverenitását. 

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. a pártok képviselőinek megszólaltatása során 
törekedjen az esélyegyenlőségre, tájékoztatása legyen sokoldalú, tényszerű, időszerű, 
tárgyilagos és kiegyensúlyozott. 

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft., a működése során az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 



2011. évi CLXXV. törvény 2.§.22. pontjában meghatározott közvetlen politikai 
tevékenységtől köteles tartózkodni. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a párt 
érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson 
történő jelöltállítás, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő 
jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelölés, a megyei jogú város 
képviselő-testületébe történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; nem minősül 
közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi 
szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati választáson történő jelölt 
állítás, valamint a polgármester jelölése. 

1.1) A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. sajtó és médiaszolgáltató tevékenysége szerint 
 Halas Televízió (műsorkészítés és műsorszórás) 
 Halasi Tükör hetilap (szerkesztés és kiadás) 
 www.halasmedia.hu (internetes online hírportál, továbbiakban: Halasmédia) 

1.2) A kommunikációs együttműködési program megvalósítása során a felek kölcsönösen 
megállapodnak abban, hogy a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető 
szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (továbbiakban Smtv.) és a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvényben írtakat betartják. 

1.3) Halasi Média és Kultúra Np. Kft. ügyvezetője, főszerkesztője (televízió, újság, 
internetes hírportál) a sajtójogi felelősség tudatában érvényt kell szerezzenek 
különösen: 

a) az Smtv. 4.§-ában szabályozott sajtószabadság követelményének, így az államtól, 
valamint bármely szervezettől és érdekcsoporttól, a pártoktól, politikai mozgalmaktól 
való függetlenségnek; 

b)  az Smtv. 4.§ (3) bekezdésében foglalt azon követelményeknek, hogy a sajtószabadság 
gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt, vagy bűncselekmény elkövetésre 
való felhívást, nem sérthet közerkölcsöt, valamint nem, járhat mások személyiségi 
jogainak sérelmével; 

c) az Smtv. 13.§-ában meghatározott kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének, 
amely magában foglalja a sokoldalúság, tényszerűség, időszerűség és tárgyilagosság 
követelményeinek történő megfelelést is;  

d) az Mttv 12.§-ában meghatározott következő kötelezettségnek: (i) a tájékozottság 
kiegyensúlyozottságát – a műsorszámok jellegétől függően – az egyes 
műsorszámokon belül, vagy a rendszeresen jelentkező műsorszámok sorozatában kell 
biztosítani; (ii) a médiaszolgáltató hírszolgáltatást és politikai tájékoztatást nyújtó 
műsorszámaiban műsorvezetőként, hírolvasóként, tudósítóként rendszeresen 
közreműködő munkatársai bármely médiaszolgáltató által közzétett műsorszámban 
szereplő politikai hírhez véleményt, értékelő magyarázatot – kivéve a hírmagyarázatot 
– nem fűzhetnek; (iii) a műsorszámban közzétett hírekhez fűzött véleményt, értékelő 
magyarázatot e minőségének megjelölésével és szerzőjének megnevezésével, a 
hírektől megkülönböztetve kell közzétenni; 

e) a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elveknek, 

f) az Smtv. 14.§-ában foglalt azon követelményeknek, hogy az általa közzétett 
médiatartalomban tiszteletben kell tartani az emberi méltóságot; 



g) a kommunikációs együttműködési program teljesítése érdekében sajtóetikai 
követelményeknek; 

h) az Smtv16.§-ában meghatározott azon követelménynek, hogy a médiatartalom nem 
sértheti az alkotmányos rendet; 

i) az Smtv. 17§-ának azon követelményeinek, amely szerint a médiatartalom nem lehet 
alkalmas valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség, vagy 
bármely többség, továbbá valamely vallási közösség kirekesztésére; 

j) az Smtv-ben és az Mttv-ben a kiskorúak védelme érdekében előírt rendelkezéseknek. 

2.  A program időtartama 

A program 2000. január 1-jétől indult és ezt követően folyamatos. A felek kölcsönösen 
megállapodnak abban, hogy a programot minden év január 31-ig felülvizsgálják és elvégzik a 
szükséges korrekciót. 

3.  A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. sajtó és médiaszolgáltató tevékenységének 
irányelvei: 

3.1. A képviselő-testület megjelenései 

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. minden nyilvános képviselő-testületi ülést élő, 
egyenes adásban közvetít. Ez alól kivételt képez, ha a Kft. műsorrendjében nem 
elhagyható adások ideje alatt is tart a képviselő-testületi ülés. Ebben az esetben a 
történéseket rögzíti a televízió és a vasárnapi ismétlésben azzal kiegészítve vetíti azt le. 
Az élő közvetítés alól kivételt képeznek a rendkívüli ülések . A napirendek tárgyalása 
során a napirend megszavazott címe jelenik meg kb. 5 percenként, futó feliratban, hogy 
a néző akkor is tájékozódjon a témáról, ha már annak tárgyalása közben kapcsolódik a 
közvetítésbe. 

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. a képviselő-testületi ülést követő vasárnapi napon 
végzi az ülés ismétlését, felvételről. Az ismétlés több részletben is történhet, a 
műsorszerkezet függvényében. 

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. a Képviselő-testület által hozott határozatokat a 
testületi ülést követő időpontban megjelenő Halasi Tükörben megjelenteti, a 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal által megadott tartalommal. 

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. semmiképpen nem szerkeszti, nem vágja, és nem 
módosítja a képviselő-testületi ülésről készült műsort, azokat teljes terjedelmében 
változatlanul vetíti le. Kifogás, illetve észrevétel esetén az Smtv. és a Polgári 
Törvénykönyvben foglaltak szerint jár el. 

 Az elektronikusan vagy nyomtatásban megjelenő tudósítások esetében az érintettek 
véleményének kikérésével és szerepeltetésével – a tevékenységre vonatkozó jogszabályi 
előírások figyelembevételével – kell a nyilvánosságot tájékoztatni. 

3.2. A bizottságok megjelenései 

 Az Önkormányzat tájékoztatása alapján a Halasi Média és Kultúra Np. Kft. a Híradóban 
tudósít a bizottsági ülésekről, amennyiben nagy érdeklődésre számot tartó téma szerepel 
a napirendek között. A bizottsági időszakban megemlített témák közül nagyon sok 
alkalmas a társadalmi vitára, melyet vitaműsorokban vagy írásban az érintettek, illetve a 
különböző érdekcsoportok bevonásával műsorra tűzhet a Halas Televízió, 
megjelentethet a Halasi Tükör, illetve a Halasmédia. 



 

3.3. A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal megjelenései 

 Minden olyan műsorban, ahol a hivatal tevékenysége, vagy dolgozói megszólíttatnak, a 
televízió helyet ad a nyílt párbeszédnek az érintett felek között. A Halasi Média és Kultúra 
Np. Kft a Hivatal sajtóreferensén keresztül tart kapcsolatot a Hivatallal.  

3.4. Városi ünnepségek, a körzet egyéni országgyűlési képviselője, a polgármester, az 
alpolgármester(ek) és az önkormányzati képviselők megjelenései 

 A városi ünnepségekről, hivatalos és protokolláris rendezvényekről a Halas Televízió a 
Halasi Tükör és a Halasmédia is tárgyszerűen köteles tájékoztatást nyújtani. A hivatalos 
nemzeti és városi ünnepek beszédeit közvetíti, vagy tudósításában idéz belőle. 

 A Halas Televízió félévenként, alkalmanként 30 perces időtartamban lehetőséget 
biztosít a körzet egyéni országgyűlési képviselőjének a polgármesternek és az 
alpolgármester(ek)nek a lakosság tájékoztatására. 

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. a Halas Televízió műsoraiban, a Halasi Tükör 
hetilapban és a Halasmédiában a megválasztott egyéni körzeti önkormányzati 
képviselők számára egy ciklusban lehetőség szerint legalább 2 alkalommal azonos 
terjedelemben teret ad beszámoló megtartására.  

4.  A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. médiaszolgáltatása 

A program 1.) pontjában megfogalmazott elvek szerint a felek megállapodnak abban, hogy 
a Halasi Média és Kultúra Np. Kft. az 1.1) pontban leírt sajtó és médiaszolgáltató 
tevékenységében – szerkesztett műsoraiban, megjelenésben - legalább 30 %-os arányban 
szerepelnek közszolgálati tudósítások. 

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. sajtó és médiaszolgáltatási tevékenységében a város 
kulturális, oktatási és tudományos értékeit felmutató tevékenysége mellett beszámol a 
kiskunhalasiak mindennapi életvitelét segítő, jogi és közéleti tájékozódását szolgáló, az 
egészséges életmódot, a környezetvédelmet, a természet- és tájvédelmet, a 
közbiztonságot és a helyi közlekedés-biztonságot elősegítő, ismereteket terjesztő 
programokról. 

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. vállalja a helyi gazdasági szféra résztvevőinek, 
folyamatainak bemutatását. Lehetőséget biztosít a vallási és kisebbségi vélemények 
megszólalására, valamint bemutatja a Kiskunhalason élő súlyosan hátrányos helyzetű 
csoportok, valamint civil szervezetek életét. Külön program szerint foglalkozik a város 
sportéletével, és rendszeresen készít ifjúsági műsorokat is.  

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. elsősorban a történelmi egyházak hitéleti 
tevékenységét mutatja be, és lehetőséget biztosít a Magyarországon hivatalosan 
bejegyzett egyéb vallási gyülekezetek bemutatkozására. 

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal kötött 
szerződése és a Kommunikációs Együttműködési Program szerint végzi a sajtó és 
médiaszolgáltatási tevékenységét.  

 A Kommunikációs Együttműködési Program semmilyen módon nem jogosítja fel az 
Önkormányzatot, annak tisztségviselőit, képviselőit a Halasi Média és Kultúra Np. Kft. 
médiaszolgáltatásának formai és/vagy tartalmi elemeinek befolyásolására. 

 



5.  Szervezeti együttműködés 

5.1. Gazdasági kapcsolat 

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. alapítója Kiskunhalas Város Önkormányzata. 
Alapító PIR-je: 724902. A Halasi Média és Kultúra Np. Kft.. gazdálkodását 3 tagú 
Felügyelő Bizottság ellenőrzi. Kiskunhalas Város Önkormányzata 100%-os tulajdonosi 
hányaddal rendelkezik a Halasi Média és Kultúra Np. Kft. gazdasági társaságban. 
Tulajdonosi jogkörét a jogszabályokban előírt módon gyakorolja. 

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. ügyvezetője minden év február 15-éig leadja üzleti 
tervét a, Humánpolitikai és Ügyviteli Csoport vezetőjének, aki eljuttatja azt az SZMSZ -
ben meghatározott illetékes bizottságokhoz és előkészíti a testületi ülésre. Az adott 
bizottságok előzetesen megvitatják az üzleti tervet, és javaslatot tesznek a képviselő-
testületnek az önkormányzati finanszírozásra valamint a prémiumfeltételekre. 

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. ügyvezetője minden év május 15-ig leadja az előző 
évi beszámolóját a Humánpolitikai és Ügyviteli Csoport vezetőjének, aki továbbítja azt 
a Pénzügyi Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságnak, valamint a 
Köznevelési Kulturális Sport és Humánpolitikai Bizottságnak, és előkészíti azt testületi 
ülésre. 

5.2. Szakmai kapcsolat 

 A Kommunikációs Együttműködési Program teljesülését a Köznevelési, Kulturális, 
Sport és Humánpolitikai Bizottság kíséri figyelemmel. Ellátja a szükséges szakmai 
koordinációt, hogy a program megvalósulhasson. 

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft.-vel kapcsolatos operatív teendők ellátásával az 
Önkormányzat a Humánpolitikai és Ügyviteli Csoportot bízza meg. 

 A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. tevékenységének, szakmai fejlesztésének 
szerepelnie kell Kiskunhalas Város Közművelődési koncepciójában. 

5.3. Támogatás 

 Az Önkormányzat a Kommunikációs Együttműködési Program keretében évente 
rendszeresen támogatja a Halasi Média és Kultúra Np. Kft. közszolgálati tevékenységét. 
A támogatás mértékét költségvetésében határozza meg. 

 A támogatás mértékére a Halasi Média és Kultúra Np. Kft. üzleti terve és az előző év 
szakmai beszámolója alapján a Pénzügyi Költségvetési, Gazdasági és 
Településfejlesztési Bizottság, valamint a Köznevelési, Kulturális, Sport és 
Humánpolitikai Bizottság tesz javaslatot a képviselő-testületnek. Tárgyévben a 
költségvetés megállapítását megelőző időszakra az előző év azonos időszakában 
megvalósult támogatást folyósítja az Önkormányzat. 

 Az Önkormányzat a támogatást havonta előre, a tárgyhót megelőző hónap tizenötödik 
napjáig folyósítja a Kft. megnevezett számlájára, de a tárgyévi első negyedéves 
támogatás mértéke csak az előző évi támogatás időarányos része lehet. 

 
6.  Információ, menedzselés 

 A Kommunikációs Együttműködési Program működésének alapvető feltétele az 
információáramlás hatékony megszervezése. Az önkormányzat írott és elektronikus 
sajtóban történő közszerepléseinek gyakorisága, folyamatos kapcsolattartás függvénye. 



 A célok megvalósítása érdekében az Önkormányzatnak, a tisztségviselőknek, a 
bizottságnak és a szakértőknek időben és folyamatosan információval kell szolgálnia a 
szerkesztőségek kérésére a bizottságokhoz és a hivatalhoz beérkező, a közvéleményt 
érintő témákról. 

 Az önkormányzat a kapcsolattartással megbízott sajtóreferense útján a tisztségviselők 
programjáról, a készülő rendeletekről, a meghozott önkormányzati határozatokról 
folyamatosan és rendszeresen tájékoztatja kommunikációs partnerét. 

 Az ezzel megbízott sajtóreferens segítséget nyújt az adott témához értő önkormányzati 
szakember felkérésében, koordinálja a hivatali munkatársak televíziós és egyéb 
formában történő megjelenéseit. 

7.  A Kommunikációs Együttműködési Program megvalósulásáért az aláíró felek egymás 
felé kölcsönösen felelősséggel tartoznak. A programtól csak eseti megegyezéssel 
térhetnek el. 

8.  A Felek kizárólag a jelen szerződés tárgyát képező tevékenység teljesítésével 
összefüggésben kezelik az egymás számára hozzáférhetővé tett személyes adatokat. A 
Felek szavatolnak az érintettek személyes adatai hozzáférhetővé tételének jogszerűségéért. 
A Felek az adatkezelést az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások, így különösen: 
- az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendeletének (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint 
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvényeknek (továbbiakban: Infotv.), továbbá 
az ezeken alapuló belső adatkezelés rendjének betartásával végzik. 

Ezen szerződést a felek közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt helybenhagyólag írják alá. 

Kiskunhalas, 2021. szeptember 30. 
 
 

…………………………… 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 
 

Képviseli: 
Fülöp Róbert, polgármester 

 
Megbízó 

…………………………… 
Halasi Média és Kultúra 

Nonprofit Szolgáltató Kft. 
 

Képviseli: 
Nagy-Apáti Ivett, ügyvezető 

 
Megbízott 

Jogi ellenjegyzés: …………………………………………. 
Kollárné dr. Lengyel Linda - Jegyző 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi ellenjegyző: ……………………………………… 
Szécsényi Zsolt - Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

  



 
VÁROSMARKETING EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 

Amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 
Kiskunhalas, Hősök tere 1., törzskönyvi azonosító száma: 724902, adószáma: 15724904-2-03, 
statisztikai száma: 15724904-8411-321-03, képviseletre jogosult: Fülöp Róbert polgármester 
képviseli: Fülöp Róbert polgármester), továbbiakban: Megbízó,  
 
másrészről a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 6400 Kiskunhalas, Sétáló utca 8., bankszámlaszám: 10402568-
25614033-00000000, cégjegyzékszám: Cg 03-09-115853, adószám: 18350692-2-03, 
statisztikai számjel: 18350692-9001-572-03, képviseli: Nagy-Apáti Ivett, ügyvezető), 
mint a közhasznú tevékenységet folytató társaság, a továbbiakban: Megbízott között, alulírott 
helyen és napon, a következő feltételek mellett. 

1. A Városmarketing együttműködési program célja: 

A program célja a képviselő-testület által elfogadott Városmarketing terv végrehajtása. 

- A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: 
Halasi Média és Kultúra Np. Kft.) vállalja a Városmarketing terv végrehajtását; 

- A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. a Városmarketin terv végrehajtása során 
együttműködést alakít ki intézményekkel, a gazdasági élet szereplőivel, civil 
szervezetekkel, ezek tevékenységét szervezi, koordinálja a megvalósítás érdekében. 

2. A Városmarketing terv végrehajtásának irányelvei: 

- Halasi Média és Kultúra Np. Kft. minden év február 10-ig leadja a tárgyévben 
megvalósítandó marketing feladatait, melyet a Képviselő-testület a jóváhagy. A 
tárgyévre szóló városmarketing feladatok jelen együttműködési program 1. mellékletét 
képezik; 

- A tárgyévben megvalósított marketing feladatairól, a tárgyévet követő január 31-ig 
beszámolót nyújt be, melyet a Képviselőtestület elé kell terjeszteni jóváhagyás végett. 

3. Együttműködés: 

- Az Önkormányzat a Halasi Média és Kultúra Np. Kft. marketingtervvel kapcsolatos 
feladatainak ellátása során az Önkormányzattal való együttműködés operatív 
teendőinek ellátásával a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal sajtóreferensét 
bízza meg. 

- Az Önkormányzat a Városmarketing Együttműködési Program keretében évente 
rendszeresen támogatja a Halasi Média és Kultúra Np. Kft. városmarketing 
tevékenységét. A támogatás mértékét költségvetésében határozza meg. 

4. ARCULAT 

Az arculat elengedhetetlen egy város számára, nem csorbítva ezzel Kiskunhalas gyönyörű 
címerének létjogosultságát. Ma már szinte minden városnak van marketinglogója, amely 
egyediséget és összetéveszthetetlenséget sugároz. Az önkormányzati tulajdonú intézmények 
arculati egysége hangsúlyozza a közös vezetést, az együtt gondolkodást, a közös célokat, 
közös eredményekre törekvést. 

- városlogó fenntartása és esetleges aktualizálás 
- önkormányzati tulajdonú intézmények egységes arculatának megőrzése 

 levélpapír 



 boríték 
 névjegykártya 
 honlap-terv 

5. KÖZÖSSÉGI OLDALAK 

A „word-of-mouth” marketing erősödését figyelembe véve komolyabb hangsúlyt kell fektetni 
a közösségi oldalak megjelenéseibe. 
Egységes arculatú közösségi oldalak üzemeltetése: 

- Facebook 
- Pinterest 
- Instagram 

6. IMÁZSFILM, SPOTOK 

Kiskunhalas városközpontjának elkészült imázsfilm terjesztése. Programfelhívó spotok 
készítése, terjesztése az interneten. 

7. VÁROSMARKETING IRODA MŰKÖDTETÉSE 

A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati helyiségében került kialakításra a 
városmarketing iroda, mely most is közvetlen kapcsolatban van a cég egyéb irodáival és 
ideális az utcafronti bejáratával az érdeklődő turisták kiszolgálására. Ez az iroda ideális a 
város látnivalóiról szóló szóróanyagok, Kiskunhalasra jellemző emléktárgyak kiállítására. 

8. PROGRAMNAPTÁR 

A városi programfüzet koordinálása és havi megjelentetése nyomtatott formában 
elengedhetetlen. Emellett az éves online eseménynaptár elkészítését és gondozását is vállalja 
cégünk. 

- havi programfüzet nyomtatásban a Halasi Tükör újságban terjesztve 

- éves online eseménynaptár kialakítása és gondozása 

9. RENDEZVÉNYEK 

Szent Iván napi-vigadalom, 

Főtérnyitó fesztivál megszervezése 

10. TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK 

A régóta testvérvárosi megerősítésre váró Szabadkával kerékpártúrákat és kölcsönös színház-
szervezést tervezünk. 

- kerékpártúra a Város Napjára Szabadkáról Kiskunhalasra  
- szabadkai színház Kiskunhalason  
- kerékpártúra a szabadkai város napjára Kiskunhalasról Szabadkára  

11. CIVIL KOORDINÁTOR 
A képviselő-testület által elfogadott Városmarketing Terv részét képezi a civil koordinátor 
személye, akinek a feladatai közé tartozik  

- civil esemény-naptárat készít, aktualizál, publikál, 
- civil adatbázist készít, aktualizál, publikál, 
- rendszeres hírlevelet készít az önkormányzati eseményekről, 
- rendszeres hírlevelet készít a pályázati, jogi, adózási, egyéb civil információkról, 
- adatbázist épít a civilek számára ingyen/kedvezményesen elérhető önkormányzati, 

állami, vállalkozói szolgáltatásokról, 



- ismertető kiadványokat készít a civil szférát érintő információkból, 
- konferenciákat, workshopokat, továbbképzéseket szervez, 
- támogatja, irányítja a civil szervezetek ügyintézéseit, 
- civil pályázatok figyelése, ajánlása, szakmai támogatása, kapcsolattartás a 

pályázati szervezetekkel, 
- képviseli a civil szervezeteket az önkormányzati döntéshozók előtt, 
- civil fejlesztési tervet állít össze és aktualizál, a civil szervezetek bevonásával, 
- civil ház létrehozását megvalósítja, működtetését ellátja. 

A Városmarketing Terv szerint ez a személy(ek) civil szervezetektől független, akivel 
szemben a szervezetek véleményezési joggal élhetnek a cégvezető felé. 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2015. március 26. napjától határozatlan időre 
elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média 
és Kultúra Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szakmai Együttműködésének Operatív 
Programját 79/2015. Kth. sz határozatával elfogadta. Felhatalmazza a Polgármestert az 
egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Együttműködésének Operatív Programjának aláírására. 

A Felek kizárólag a jelen szerződés tárgyát képező tevékenység teljesítésével összefüggésben 
kezelik az egymás számára hozzáférhetővé tett személyes adatokat. A Felek szavatolnak az 
érintettek személyes adatai hozzáférhetővé tételének jogszerűségéért. A Felek az adatkezelést 
az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások, így különösen: 

- az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendeletének (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint 
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvényeknek (továbbiakban: Infotv.), továbbá 
az ezeken alapuló belső adatkezelés rendjének betartásával végzik. 

Ezen szerződést a felek közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt helybenhagyólag írják alá. 

Kiskunhalas, 2021. szeptember 30. 
 
 

…………………………… 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 
 

Képviseli: 
Fülöp Róbert, polgármester 

 
Megbízó 

…………………………… 
Halasi Média és Kultúra 

Nonprofit Szolgáltató Kft. 
 

Képviseli: 
Nagy-Apáti Ivett, ügyvezető 

 
Megbízott 

Jogi ellenjegyzés: …………………………………………. 
Kollárné dr. Lengyel Linda - Jegyző 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi ellenjegyző: ……………………………………… 
Szécsényi Zsolt - Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 


